
 

Privacy Statement 

Als dienstverlener realiseert Assurantie- en Financieringskantoor Feenstra zich dat de bescherming van 

persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar 

bedrijfsvoering. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van de website worden dan ook met de 

grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Assurantie- en Financieringskantoor Feenstra houdt 

zich dan ook aan de geldende regelgeving op het gebied van Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) 

Indien u als bezoeker besluit om informatie achter te laten op deze internetsite, dan stemt u in met het gebruik 

van deze gegevens in overeenstemming met deze privacy bepalingen.  

 

Het gebruik van persoonsgebonden gegevens  

Als u op onze site offertes opvraagt of verzekeringen afsluit, verstrekt u (persoons-)gegevens aan Assurantie- 

en Financieringskantoor Feenstra. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig te werk. Wij 

gebruiken alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening.  

Voor onze dienstverlening verwerkt Assurantie- en Financieringskantoor Feenstra persoonsgegevens (dit zijn 

gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon) zoals bijvoorbeeld: 

 naam, adres, contactgegevens, geboortedatum, geslacht, nationaliteit en huwelijkse staat ; 

 financiële gegevens zoals bankrekeningnummers en kaartgegevens,; 

 demografische gegevens zoals de behoefte aan verzekeringen; 

 gegevens over rijgedrag en details met betrekking tot het rijbewijs, verzekeringshistorie  en 

schadeverleden. 

Daarnaast kunnen wij bijzondere gegevens verwerken zoals strafrechtelijke gegevens voor bijvoorbeeld het 

afsluiten van verzekeringen. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die wij jegens u zijn 

aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt. 

Wij kunnen in de verplichting jegens u, uw gegevens verstrekken aan: 

 Verzekeraars en gevolmachtigde tussenpersonen waar nodig voor het sluiten van verzekeringen en 

het verlenen van onze diensten; 

 Expertisebureaus, juristen,  en onderzoeksbureaus voor werkzaamheden in het geval van schade en 

benodigde rapportages; 

 Opsporingsinstanties waar nodig om fraude en criminaliteit te voorkomen of op te sporen; 

 Overheidsinstanties waar nodig voor Assurantie- en Financieringskantoor Feenstra om aan haar 

wettelijke verplichtingen te voldoen. In het kader van motorrijtuigenverzekeringen worden gegevens 

doorgegeven aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer; 

 Onderzoeksbureaus die worden ingeschakeld in het kader van onderzoek naar het strafrechtelijk 

verleden, fraude (en het afgeven  van verklaringen omtrent gedrag) teneinde fraude in de 

verzekeringsindustrie op te sporen en te voorkomen.  

 

 

  



 

Inzage en wijziging  

U hebt recht op inzage in de informatie die Assurantie- en Financieringskantoor Feenstra over u bewaart, 

alsmede om uw persoonsgegevens in onze bestanden aan te vullen, te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt 

hiervoor contact met ons opnemen via e-mailadres: info@feenstraverzekeringen.nl.  
 

Links naar andere websites  

Op de website treft u eventueel links aan naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn 

geselecteerd, kan Assurantie- en Financieringskantoor Feenstra geen verantwoordelijkheid dragen met 

betrekking tot de omgang met uw gegevens door die derden. Lees hiervoor het privacystatement, indien 

aanwezig, van de website die u bezoekt.  

 

Hoe neemt u contact met ons op over ons privacy beleid? 

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen: 

– Per email:  info@feenstraverzekeringen.nl   

– Per telefoon:  020-6797953 

– Per brief:  Reggestraat 28, 1078DA te Amsterdam 

Over communicatie per e-mail 

Als u in de toekomst geen e-mails van ons wenst te ontvangen, dan kunt u contact met ons opnemen op het 

hierboven vermelde adres. 

Over communicatie per brief 

Als u ons online uw postadres meedeelt, kunt u van ons incidenteel mailings ontvangen met informatie over 

producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op 

het hierboven vermelde adres. 

Over communicatie per telefoon 

Als u ons online uw telefoonnummer meedeelt, zullen wij alleen telefonisch contact met u opnemen als dit 

nodig is om u te informeren over de verzekeringen waar u interesse in heeft. Als u ons – in het kader van uw 

aanvraag – uw telefoonnummer online meedeelt, kunnen andere bedrijven waarmee wij contractueel 

verbonden zijn telefonisch contact met u opnemen. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te 

ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. 

Wij kunnen consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons 

privacybeleid. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens voor deze nieuwe 

doeleinden te gebruiken. Zo zullen wij u op de hoogte stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de 

bescherming van persoonlijke gegevens en u de kans bieden uw deelname te weigeren. 

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen op 

het hierboven vermelde adres. 

Wijzigingen  

Assurantie- en Financieringskantoor Feenstra behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen 

en/of te verwijderen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Nieuwe verklaringen worden hier 

gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van 

eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 
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